Báli beszámoló 3 függőleges hasábban

Feldíszített aula várja a vendégeket.

Apácák inkognitóban

Barcsay Jótékonysági Bál 2017. április 22.,
a fekete-fehér jegyében

A tanári meglepetés-tánc főpróbája – Struccok

A bál lelke, Aranyné Ibolya vezeti be a süteménnyel
érkezőket.

Árkalkuláció :mi mennyibe kerüljön a büfében?

Az est háziasszonya, Kónya Emőke megnyitja a bált.

Rákezd a zenekar, várjuk a koromfekete estet.
Utolsó simítások az 1.b szülőkkel

A 8.a feketén-fehéren bemutatja a DIK-napi táncát

Belépő ital: Szárazat vagy édeset?

Van aki kicsit késve érkezik, de mindenkit vár a névre
szóló hely

A koromsötétben felcsendül a zene. Az UV fényben
végre meglátjuk a madarakat. DE vajon kik is ők?
Fekete-fehérben ropjuk a táncot.
A kávázóban élőzene várja a vendégeket.

A legfiatalabb bálozónk kilóg a sorból.
Sokan hallgatják a tehetséges fiatalokat.
A második táncjelenetben végre erre is fény derül.
A vendégek ütemes tapssal kísérik apácáinkat.

A talpraesettek internetes segítséghez folyamodnak.
A büfében eközben sem áll meg az élet. Aki erőt akar
meríteni, bőven talál finom falatokat.

A különleges dekorációnak köszönhetően rá sem
ismerni a nagytanárira.

A kézműves tortát az a két csapat oszthatja el, aki
külső segítség nélkül a legtöbb pontot szerezte.
Kezdődik a játék. A spontán szerveződő csapatoknak
totókérdésekre válaszolnak, a kérdések természetesen
a fekete-fehér témát feszegetik.

A játék második fordulójában fekete és fehér lufikra
tánc közben hímes tojásként kell vigyázni.

Íme egy mutatós fehérgalléros megoldás.
A feladatok egyre nehezebbek, de van aki győzi. Íme
a győztes pár.

Az utolsó fordulóban a székeket kell bálhoz illő
figyelemmel, precizitással felöltöztetni.

A Barcsay bálban nagyon értékesek a NEM NYERT
szelvények. Mindjárt kezdődik a vigasz-húzás.

Senki sem szeretne színes tombolaszelvények nélkül
maradni. A családoknak hála az idén is bővelkedtünk
pompás tombola-tárgyakban.

Ekkor kerülnek kisorsolásra a legértékesebb
nyeremények, itt egy mágneses rezonancia gyűrű.

Köszönjük a sok értékes tombola tárgyat, a finom házi süteményeket, a mutatós szendvicseket, a támogató jegyek
megvásárlását. Örülünk, hogy sokan megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Reméljük, hogy ők is jól érezték magukat.
A bevételt elsősorban a rendezvények jó minőségű hangosítását lehetővé tevő eszközökre fordítjuk.
A Barcsay Iskola tantestülete és iskolavezetése nevében: Herczeg Katalin

